Birlikte Daha Güçlüyüz…
Her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir
gün olan Dünya Kadınlar
Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve
sosyal bilincinin gelişmesi, ekonomik, siyasi
ve sosyal başarılarının
kutlanmasına ayrılıyor.
Bu özel gün Türkiye’de
ise ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar
Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Şenpiliç olarak biz de tüm emekçi kadınlarımızın bu özel gününü,
Yönetim Kurulu Başkanımız İpek
Üstündağ’ın ‘‘Kızlar… iyi ki varız’’ mesajıyla hediye ettiği çikolatalarla kutladık.

KADIN ISTIHDAMINDA BEYAZ ET SEKTÖRÜ FARK YARATTI Sayfa 3’te
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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR

“YILIN SEÇILMIŞ
ÜRÜNÜ” UNVANINI
KAZANDIK

1987 yılında Fransa’da kurulan ‘‘Yılın Seçilmiş Ürünü’’ programı 44 ülkede 4,5 milyar tüketiciyi içinde bulundukları pazardaki en iyi ürünlere yönlendirirken, üreticileri de kalite
ve inovasyon için ödüllendiriyor. Ülkemizde Nielsen Türkiye tarafından gerçekleştirilen
pazar araştırmaları sonucunda tüketici oylarıyla sonuçlar belirleniyor.
Programda değerlendirmeye
alınan ürünlerin son 24 ay içerisinde pazara çıkmış olması
ve inovasyon açısından değer
taşıması gerekiyor. Sonrasında ürünler hizmet ettikleri
tüketim ihtiyacı ve taşıdıkları
özelliklere göre kategorilere ayrılıyor. Türkiye’yi temsil eden
tüketici örnekleri ile yürütülen
araştırma sonucunda, her bir
ürün kategorisinde yılın ürünü
seçiliyor.

ÖZEL BIR LOGO
KULLANILIYOR

Kazanan ürünler, her yılın
mart ayında üretici firmalar,
medya kuruluşları ve perakendecileri bir araya getiren ödül
töreninde duyuruluyor. Üretici
firmalar “Yılın Seçilmiş Ürünü” logosunu bir yıl boyunca

ambalaj, iletişim ve satış noktalarında kullanma hakkını
kazanıyor.

‘‘YILIN SEÇILMIŞ
ÜRÜNÜ’’

Dünyanın en önemli inovasyon
ödüllerinden biri olan ‘‘Yılın
Seçilmiş Ürünü’’ ödülü bu yıl
da sahiplerini buldu. 4012 tüketicinin oy kullandığı 2021 pazar araştırmasının sonuçlarına
göre işlenmiş tavuk ürünleri
kategorisinde ‘‘Şenpiliç Annemin Köftesi Serisi’’ 2021 yılının
seçilmiş ürünü oldu.
Güvenilir, lezzetli ve pratik
ürünleriyle mutfakta kaliteyi
temsil eden Şenpiliç, ‘‘Annemin
Köftesi Serisinde’’ Piliç Parmak
Köfte, Piliç Kasap Köfte ve Piliç
Misket Köfte çeşitleriyle sofralarda lezzet şöleni yaratıyor.

Yeni yılın ilk
kampanyası
ile yüzleri
güldürmeye
devam
ediyoruz
Şenpiliç sevenlere yönelik olarak
düzenlediğimiz hediyeli kampanyalarımız ile yüzleri güldürmeye devam ediyoruz. Bu yılın
ilk kampanyasında şanslı Şenpiliç tüketicileri Lava Döküm Tava
sahibi olacaklar.
Türkiye’nin çeşitli il ve mağazalarında Şenpiliç ürünü alan tüketicilerimiz arasında yapılacak
çekilişle her hafta şanslı tüketicilerimize Lava marka ızgara tava
hediye edeceğiz. Tüm Şenpiliç
ürünlerimizde geçerli olacak
olan kampanyamıza katılan tüketicilerimiz, kazandıkları Lava
marka ızgara tavaları ile birbirinden lezzetli yemekler yapmaya
devam edecekler.

‘‘Yılın Seçilmiş
Ürünleri’’ için
alınan kriterlerden
bazıları:
n Güvenilirlik
n Verimlilik
n Tutarlılık
n Saygı

Şenpiliç Annemin Köftesi Serisi,
“Yılın Seçilmiş Ürünü” seçildi.

Şenpiliç Ortakalan Sanal Fuarı’nda
425 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve
3 milyar TL’ye yakın cirosuyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç eti üreticilerinden biri olan Şenpiliç, 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen
Ortakalan Sanal Fuarı’na katıldı.
Sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla B2B görüşmelerin merkezi olan sa-

nal fuarı ortakalan.org üyeleri ziyaret etti.
Ortakalan Sanal Fuarı ile birlikte Ortakakıl Konferansları, 5 gün boyunca,
20 ana oturum ve çok sayıda özel oturumla, Türkiye ve Avrupa başta olmak
üzere dünyanın farklı ülkelerinden
sektör paydaşlarını online ortamda
bir araya getirdi.

Dilimli ürünler
serimizi
genişletiyoruz
Yeni ürünümüz Dilimli Piliç Sucuk, market raflarındaki yerini
aldı. Ürün gurubumuza yeni
katılan ürünümüz 750 gr. tabaklı
şeklinde sucuk severlerin beğenisine sunulacak.
Doyfarm markamız şimdi de
Dilimli Sucuk lezzetiyle sofraları
şenlendirecek.
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Şenpiliç yatırımlarına
devam ediyor
Şenpiliç Yapı İşleri Birimi, Şenpiliç, Şenola Tarım ve Gürşen Gayrimenkul firmalarımızın ülke genelindeki yatırımlarını,
tadilat ve renovasyon işlerini sürdürüyor. Başarılı iş süreçlerine imza atan birimimiz şu anda Adana Kuluçkahane ve
Gürşen Gayrimenkul Başakşehir Akaryakıt ve Ticari İşyeri yatırımlarını başarılı şekilde yürütüyor.

Gerek personel
istihdamı gerekse
personel alımı ile
yatırım yaptığımız
bölgelere canlılık
getiriyoruz.’’

İmtiyaz Sahibi
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Aysu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cihan Oruçoğlu
Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No: 2/68
Ataşehir/İstanbul
0216 518 10 20
www.senpilic.com.tr
Yapım

Aristo İletişim
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.
No: 130 Elhamra Hanı D: 49
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 465 37 28
info@aristoiletisim.com
Baskı
VKF Renzel - Fındıklı, Başıbüyük Yolu
Caddesi No: 149/A, 34854
Maltepe/İstanbul Tel: 0216 471 82 15
Yayın Türü
Aylık Dergi
Yerel Süreli Yayın
Şenlik’te yayımlanan yazı ve fotoğrafların
her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden
kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler
yazarlarına aittir.

www.senpilic.com.tr
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enpiliç Yapı İşleri Müdürü Serhat Yasin Tiryaki, tavukçuluk yatırımlarında
her tesisin yer seçiminde kendine has
kuralları bulunduğuna dikkat çekiyor. Serhat Tiryaki ile Şenpiliç’in devam eden projelerini, gıda sektöründe inşa edilen yapılarda olması gereken özellikleri, şirket olarak
yaratılan istihdam olanaklarını ve 2021 yılı
hedeflerini konuştuk.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1999 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2002
yılında bir arkadaşımdan Şenpiliç’in Söğütlü / Sakarya’da yapacağı kesimhane inşaatına Kontrol Mühendisi aradığı bilgisini
aldım, işe başvurdum bu şekilde Şenpiliç’te
çalışmaya başladım.
Sorumluluk alanlarınız nelerdir?
Yapı İşleri Birimi olarak; Şenpiliç, Şenola
Tarım, Gürşen Gayrimenkul firmalarının
Türkiye genelindeki yeni yatırımları, tadilat
ve renovasyon işlerini takip ediyoruz.
Şenpiliç olarak devam eden projeleriniz
nelerdir?
Ana iş kalemi olarak Adana kuluçkahane
yatırımı ve Gürşen Gayrimenkul Başakşehir
akaryakıt ve ticari iş yeri yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kadirli ve Osmaniye’de bulunan çeşitli
tesislerimizde tadilat, ilave, bakım ve onarım işlerimizi sürdürüyoruz.
Gıda sektörüne yönelik inşa edilen yapıları diğer yapılardan ayıran özellikler neler?
Yaptığımız yapılar genel olarak tarım ve
endüstri yapıları. Dolayısı ile çok komplike
binalar yapmıyoruz. Ancak her işte olduğu
gibi bizim yapılarımız da üretim prosesine
uygun olarak inşa ediliyor. Örneğin bir damızlık kümes yatırımını dizayn ederken yapıları saha içine mümkün olduğunca minimum araç girecek şekilde dizayn ediyoruz.
Yine bir kesimhane yapacaksak, ulusal ve
uluslararası gıda üretim standartlarını karşılayacak şekilde dizayn etmemiz gerekiyor.
Bir gıda firması olarak yaptığımız yapıları
hem ilgili deprem yönetmeliği ve standartlara uygun olarak, fen ve sanat kurallarına

göre yapıyoruz hem de bağlı bulunduğumuz ve sorumlu olduğumuz Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı gibi kurumların ilgili kanun, yönetmelik, usul ve esaslarına uygun olarak,
TSE, İSO, HELAL gibi kalite kontrol kurumların içtihatlarına göre yapıyoruz.
Avantajları ve dezavantajları neler?
Avantajlarına bakacak olursak. Bu tip yapılar çok komplike olmayan ve kısa sürede
tamamlanıp üretime ve istihdama açılabilen yapılardır. Ayrıca tarım ve hayvancılık
yatırımları konusunda devletimizin hassasiyeti nedeni ile yatırımların yasal izinleri
hızlı bir şekilde alınabiliyor. Dezavantajlara
geldiğimizde ise gıda, tarım ve hayvancılık
yapıları gerek proses gerekse üretim yapısı
itibari ile kısa sürede yıpranıyor. İlave bakım ve tadilat masrafları çıkarıyor. Ayrıca
bu tip tesisler bir mermer fabrikası veya
demir çelik işleme tesisine benzemiyor.
Ortaya çıkabilecek olan olası tadilat ve tamiratları tesislerin işleyişini durdurmadan
hızlı bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Yine
kesimhaneler sadece haftanın bir günü ve
senede sadece dini bayramlarda 2-3 gün duruyor. Fabrika içi tadilat işlerinin bu kısıtlı
sürede yapılması gerekiyor. Bu da 24 saatlik
süreçte kalabalık ekipler ile çalışmak anlamına geliyor.
Sektörde kalifiye eleman sorunu var mı?
Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de bu sorun var. Özellikle usta ve
kalfa seviyesinde yeni yetişen eleman sayısı
az. Yeni nesle inşaat sektörü ağır ve zor geliyor. Sonraki dönemlerde bunun etkisini
daha da çok göreceğiz. Bir de bu işin teknik
eleman boyutu var. Yeni mezunlar üniversitelerden çok az donanımla mezun oluyor ve
bu bilgi eksiklerini sektörde çalışırken elde
etmeye çalışıyorlar. Bu da teknik elemanları
itibarsızlaştırıyor. Hâlbuki teknik elemanların daha öğrencilik zamanlarında bu eksiklerini gidermeleri gerekiyor.
Arazi seçiminde dikkat ettiğiniz özelliklerden bahseder misiniz?
Tavukçuluk yatırımlarında her bir tesisin
yer seçiminde kendine has kuralları bu-

lunuyor. Örneğin damızlık kümeslerin
mümkün olduğu kadar kırsalda, insan
ve araç trafiğinden uzak, izole bölgelerde olmasını istiyoruz. Kesimhane yer
seçimlerinde ise en önemli etken proses
kullanımı için yeterli ve kaliteli suyun
olmasıdır. Yeterli su olmadan bir kesimhaneyi çalıştıramazsınız. Yem fabrikası
yer seçiminde de mümkün olduğu kadar
hizmet ettiği kümeslere göre merkezi konumda, ulaşım ağlarına yakın bölgeleri
tercih ediyoruz.
Gelecek projelerinizden ve 2021 yılı hedeflerinizden bahseder misiniz?
Öncelikle elimizdeki işleri bitirip, hizmete açılmasını sağlayacağız. Sonraki
dönemde ise halen yazışmaları ve resmi
izin prosedürleri devam eden damızlık
çiftlik inşaatı ve soğuk depo projemizi
tamamlayacağız.
Her yeni proje beraberinde yeni bir
istihdam kaynağı yaratıyor. Hayat verdiğiniz projeleri bu yönüyle de değerlendirir misiniz?
İnşaat sürecinden başlayarak personel
istihdamı konusunda yatırım yaptığımız
bölgelere canlılık getiriyoruz. Hatta inşaat sürecinde çalışan bu personellerin
çoğu tesis tamamlanınca normal üretim
tarafına geçiyor ve bünyemizde çalışıyor.
Şu an inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendirir misiniz?
Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların ve son yaşanan pandeminin en
fazla etkilediği sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. İnşaat sektöründe en
büyük maliyet belirleyicisi demir, çelik
ve çimento birim fiyatları. Son iki yıl
içerisinde bu kalemlerin birim fiyatları
neredeyse ikiye katlandı. Bunun sonucu
olarak inşaat malzemelerine gelen aşırı
zamlar birim yapı maliyetlerinin aşırı
derecede yükselmesine neden oldu ve
bu da sektörümüzü olumsuz etkiledi,
hatta durma noktasına getirdi. Tüm bu
sıkıntılara karşın önümüzdeki dönemde
sektörün toparlanacağını ve yukarıya
doğru ivme kazanacağını düşünüyorum.

HABERLER

MART 2021

03

Kadın istihdamında beyaz
et sektörü fark yarattı
Emek veren, üreten, dokunduğu her şeye değer katan kadınlara iş hayatında ayrılan alan hala yeterli düzeyde değil. Kadına
yönelik istihdamın artırılması için genel olarak sektörler, bireysel olarak firmalar çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre beyaz et sektörü kadın istihdamı konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Y

ıllık 5,5 milyar dolar ciroya sahip olan
beyaz sektörü 15 bin adet kayıtlı kümesi ile 3 milyon kişi için istihdam alanı
yaratıyor. Tarımı destekleyen yapısıyla büyük bir istihdam sağlayan beyaz et sektörü
bu yönüyle Türkiye ekonomisi için önemli
bir katma değer konumuna geliyor.

8 MART DÜNYA
KADINLAR
GÜNÜ NASIL
ORTAYA ÇIKTI?

YÜZDE 40 ORANIYLA
ORTALAMANIN ÜZERINDE
YER ALIYOR

İş hayatında var olan kadınların sayısını arttırmak için bir yanda çalışmalar ve projeler
devam ederken diğer yanda TUİK 2020 verilerini açıkladı. TÜİK’in 2020 yılı verilerine
göre Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde
30. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları
Birliği Derneği (BESD-BİR), yaptığı sektör
bazlı araştırmada Türkiye Beyaz Et Sektörü
kadın istihdam oranını yaklaşık yüzde 40
olarak belirtti.

BEYAZ ET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Gerçekleştirdiği çalışmalarla diğer sektörlere göre çıtayı yukarıda tutan beyaz et sektörü, ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde yer
alıyor. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan açıklanan sonuçla
ilgili şu açıklamayı yaptı: ‘‘Sürdürülebilir bir
gelecek için kadınların başta üretim olmak
üzere tüm alanlarda etkin olması ülke refahı için önemli. 20 yıldır Türkiye’de beyaz
et sektörü üretim ve ihracat alanlarında çok
ciddi gelişmeler gösterdi. Sadece Türkiye’de
değil dünyada da önemli bir konuma geldik.
Bizim işimiz yoğun emek gerektiren bir iş
gücü istiyor ve biz kadın emeğinin değerini
biliyoruz. Kadınların çalışma dünyasında
eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz sektördeki
yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak.’’

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi
çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin
işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında
işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın
işçi can verdi. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde
2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında; Almanya Sosyal Demokrat Partisi
önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında
ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International
Women’s Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi. Öneri
oybirliğiyle kabul edildi. Bu özel gün Türkiye’de de 1984 yılından beri kutlanıyor.

Ramazan ayında
sağlığınıza dikkat edin
İnsanların yeme alışkanlıklarının değiştiği ramazan ayında sağlığı korumak için dikkatli ve özenli davranmak gerekiyor. Yenilen yemeklerden, saatlerine kadar her konuda hassas davranmak oldukça önemli. Bu yüzden bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.
ÖĞÜNLERI DEĞIŞTIRIN

Vücudun dengesini bozmamak için ramazan ayı boyunca öğünleriniz iki ana bir
ara öğün olarak düzenleyebilirsiniz. İftar
ve sahur vakitlerini ana öğün, iftardan sahura geçen zamanı hafif atıştırmalıklarla
geçireceğiniz ara öğün olarak kabul edebilirsiniz.

İFTAR VE SAHUR ARASI
BOL SU IÇIN

Vücudunuzun susuz kalmaması için iftarla
sahur arasında mümkün oldukça bol miktarda su tüketin. Asitli içecekler yerine ayran, taze sıkılmış meyve suyu ya da şekersiz
komposto tercih edebilirsiniz.

YEMEK PIŞIRME YÖNTEMLERINE
DIKKAT EDIN

Ramazan ayında ağır yemek tüketmek
mideyi yorabilir. Izgara, haşlama, buğulama ya da fırında pişirme yöntemlerini
kullanarak yemek hazırlamaya özen gösterin. Kızartılarak ya da kavurarak yemek
hazırlamaktan uzak durun.

SAHURU HAFİF
YEMEKLERLE GEÇIRIN

Sahurda çorba, az yağla yapılmış zeytinyağlı yemekler ya da hafif kahvaltılık ürünlerden birini tercih edebilirsiniz. Susuzluğu tetikleyecek aşırı yağlı
ve tuzlu besinlerden uzak durun.

MEYVELI TATLILARA
YÖNELIN

Tatlıyı iftardan birkaç saat sonra tüketin. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine
sütlü ve meyveli tatlılara yönelin.
Dondurma da sağlıklı tatlılar arasında yer alıyor.

HAREKET ETMEYI IHMAL
ETMEYIN

İftardan hemen sonra televizyon ya
da bilgisayarın başına geçmeyin. Hemen koltuğa oturmak yerine hareket
edin. Evin içerisinde ya da yakın çevrede yapacağınız kısa mesafeli yürüyüşler sindirim sisteminize yardım
edecektir.
www.senpilic.com.tr

KÜRESEL ISINMA NE ZAMAN BAŞLADI?

19. yy’ın ortalarından itibaren yapılan gözlemler ve tutulan kayıtlar,
ortalama küresel sıcaklığın son 150 yılda 0.5-0.8C° arttığını ortaya koyuyor.
Buna sanayi devrimi de eklenince sera gazı sürekli olarak bir artış göstermeye başladı. Söz konusu artış doğal dengeyi bozuyor. Özellikle son
25 yılda Antartika kıtasının hissedilir oranda ısınması, Sibirya’nın Ortaçağ’a
göre daha sıcak olması, deniz seviyelerindeki yükselmeler ve iklimsel
aşırılıklar sera etkisinin bir sonucu olarak kabul ediliyor.
ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR
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YENI DÜNYANIN YENI SORUNU

Küresel Isınma

İnsan nüfusunun her geçen gün daha da artması, doğal kaynakların tahribatı ve çevre kirliliği gibi sorunlar
küresel ısınmayı da beraberinde getirdi. Yeni dünyanın en büyük sorunu olarak görülen küresel ısınmayla ilgili
“Ben ne yapabilirim?” diye düşünmeyin. Küçük farkındalıklarla büyük değişiklikler yaratmak mümkün.

K

üresel ısınma, atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan
gazların, yer kabuğu ve denizlerin
ortalama sıcaklıklarında artışa neden olmasına deniyor. Küresel ısınma iklim değişikliklerine, şiddetli kasırgalara, sellere, uzun süreli
kuraklıklara ve çölleşmeye neden oluyor.
Dünya’daki sera etkisine neden olan gazların
yüzde 36-70 su buharı, yüzde 9-26 karbondioksit, yüzde 4-9 metan ve yüzde 3-7 ile ozondan
oluşuyor. Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil
yakıtların yanması sonucu da atmosfere karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi zehirli
gazlar yayılıyor. Bu gazlar atmosferdeki sera
gazlarının artmasına neden olurken, zarar gören doğal sistem güneşten gelen ışınları daha
fazla geçirerek yeryüzünü gerektiğinden fazla
ısıtıyor. Ayrıca yer kabuğundan yansıyan ısının
tekrar atmosfer dışına çıkmasını da engelleyerek sera etkisinin artmasına neden olabiliyor.

KÜRESEL ISINMANIN
CANLILAR ÜZERINDE
ETKILERI NELER?
Küresel ısınma önlem alınmadığı
takdirde yakın gelecekte büyük sorunları beraberinde getirecek. Bunlar;
n Küresel ısınmanın sonucunda su
ve tarım ürünleri giderek azalacak ve
kıtlık bütün dünyayı saracak. İnsanların beslenme sorunları artacak.
n Yaşanan beslenme sorunu beraberinde sağlığı da tehlikeye atacak. Açlığa bağlı olarak birçok yeni hastalık
ortaya çıkacak.
n Küresel ısınma ile doğanın dengesi
bozularak birçok türün nesli tükenecek. Öte yandan, bazı türlerin sayısı
ise gereğinden fazla artacak.
n Buzulların erimesi yakın bölgelerde sellere neden olacak. Seller
nedeniyle birçok kişi evsiz kalacak.
İnsanlık yeni bir problemle karşı
karşıya kalacak. Barınma, kısa sürede
büyük bir sorun haline gelecek.
n Küresel ısınma nedeniyle yaşanan
iklim değişikliği havada termal bir
etki yaratacak. Oluşan bu termal
ortamlar sıcak çarpması gibi sağlık
sorunlarını beraberinde getirecek.
n Su kaynaklarının tükenmesine
neden olan küresel ısınma susuzluk
sorunu beraberinde getirecek. Bu
da insanlar için tehlikeli bir dönemin
kapısını aralayacak.

KÜRESEL ISINMAYLA BIREYSEL
OLARAK NASIL BAŞA ÇIKABILIRIZ?
Evde, iş yerinde, bahçede, tatilde hatta alışverişte bile dikkat edebileceğiniz küçük adımlarla gezegenimizi kavrulmaktan kurtarabilirsiniz. Doğayla
uyum içinde, zarar vermeden yaşamak mümkün.

EVDE NELER YAPILABILIR?

n Odadan çıkarken ışığı kapatın.
n Normal ampul yerine doğaya zararı dokunmayan tasarruflu ampul kullanın.
n Evinizde özellikle yazlık evlerde sıcak su ihtiyacınızı güneş enerjisi ile karşılayın.
n Çöplerinizi ayrıştırın.
n Isı yalıtımı için çift cam kullanın.
n Radyatörlerin önünü kapatmayın.
n Mevsiminde üretilen meyve ve sebzeleri tüketin.
n Su tasarrufu sağlayacak bataryaları kullanın.
n Duş alırken ya da tıraş olurken suyu boş yere akıtmayın.
n Çamaşır ve bulaşıkları elde yıkamayın. Makineleri tam olarak
doldurmadan kullanmayın.
n Diş fırçalarken gereksiz su tüketiminin önüne geçmek için musluğu
açık bırakmayın.

İŞ YERINDE NELER YAPILABILIR?

n Çalışma ortamınızın mümkün olduğunca gün ışığıyla aydınlanmasını
sağlayın.
n Mümkünse sensörlü aydınlatma kullanın.
n Klimaları doğrudan güneş ışığı almayan yerlere yerleştirin.
n İş yeri için bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi araçları satın alırken harcadıkları enerji oranına dikkat edin. Enerji tasarrufu yüksek ürünlere yönelin.
n Kağıtları çift taraflı kullanın.
n Yazılı haberleşme yerine elektronik haberleşmeyi tercih edin.
n Bir saatten fazla ofis dışında olacaksanız bilgisayar ekranınızı kapatın.

BAHÇEDE NELER YAPILABILIR?

n Ağaç dikin.
n Kimyasal gübre kullanmaktan vazgeçin.
n Bahçeyi sabah erken saatte ya da akşam geç saatte sulayın.
n Bahçenizi hortumla yıkamak yerine süpürge ile temizleyin.

ALIŞVERIŞTE NELER
YAPILABILIR?

n Gerçek ihtiyacınız
olmayan ürünleri almayın.
n Ambalajı geri dönüşlü
olan ürünleri tercih edin.
n Alışverişe çıkarken kendi
bez torbanızı ya da filenizi
yanınızda götürün.

TATILDE NELER YAPILABILIR?
n Çevreye önem veren
tesisleri tercih edin.
n Okuduğunuz
gazete ve dergileri
başkaları ile paylaşın.
n Özel aracınızla yola
çıkacaksanız araç lastiklerinizi kontrol ettirin.
Aşınmış lastikler
fazla benzin
tüketimine sebep olur.
n Ormanlık alanlarda
kesinlikle ateş yakmayın.
n Çöpleri kesinlikle
yere atmayın.
En yakınınızda
bulunan çöp
kovalarını
kullanın.

